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Beste leerling,  

Dit document bevat het examenverslag voor leerlingen van het vak natuurkunde havo, tweede tijdvak 

(2017). In dit examenverslag proberen we een zo goed mogelijk antwoord te geven op de volgende 

vraag: In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus behandelde kennis & vaardigheden?  

Om een zo duidelijk mogelijk verslag te maken, hebben we de vragen onderverdeeld in 4 categorieën.  

I. Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden  

II. Alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag  

III. Een-stapje-extra-vraag. 

IV. Niet voorgekomen in de cursus  

De eerste categorie doet een beroep op algemene basisvaardigheden, welke we bekend 

veronderstellen. Categorie II en III zijn vragen die op te lossen zijn met de kennis en vaardigheden 

die je op de cursus geleerd hebt. De laatste categorie vragen is op de cursus niet aan bod gekomen. In 

bijlage 1, achteraan dit document, vind je een nadere toelichting van deze categorieën.  

Het is belangrijk om te beseffen dat deze categorieën niets zeggen over de moeilijkheidsgraad van een 

vraag. Een vraag die rechtstreeks op te lossen valt met kennis en vaardigheden uit de cursus (categorie 

II) kan best een pittigere opgave zijn dan een vraag die niet is voorgekomen tijdens de cursus 

(categorie IV).  

Mocht je vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit examenverslag, dan horen we dit 

uiteraard heel graag! Je mag ons hier altijd over mailen op info@sslleiden.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Hans Huibregtse 
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toelichting categorie keuze:  

1 
  
  
  
  

1 2 IV Niet voorgekomen op de cursus: De begrippen 'longitudinale golf', 'transversale 
golf' en resonantie zijn niet in de cursus besproken, omdat deze begrippen als grote-
bak-stof worden beschouwd. 

2 2 II Welke stof kon je gebruiken? Stap 1 van het stappenplan 'Staande golven' vertelde 
je hier precies hoe je de grondtoon in de buis moest tekenen. 

3 4 III Welke stappen moest je zetten? Je kon deze vraag beantwoorden door het 
stappenplan 'Staande golven' te volgen. De extra denkstap die je hier moest maken 
was dat je het verband tussen l en λ niet uit de schets kon halen, maar moest 
berekenen met de gegeven formule. Wanneer je dit verband juist had berekend kon 
je met stap 3 van het stappenplan de vraag juist beantwoorden. 

4 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Trillingen en Golven' is besproken 
dat het verschil tussen een trilling en golf is dat bij een trilling de tijd op de x-as 
staat, terwijl bij een golf de afstand op de x-as staat. Hier is ook besproken dat je de 
trillingstijd uit de grafiek van een trilling kunt aflezen. De formule T=1/f is ook 
besproken tijdens deze uitleg. Door deze formule te gebruiken kon je de juiste 
frequentie berekenen. 

5 4 II Welke stof kon je gebruiken? Beide redenaties kon je maken door te redeneren 
a.d.h.v. het stappenplan 'Staande golven'. De examentip: 'Temperatuur gegeven: 
zoek Vgeluid op in Binas', kon je hier helpen te bedenken dat de geluidssnelheid 
afhankelijk is van de temperatuur. Vervolgens kon je met de formule λ = v x T = 
v/f (genoemd onder stap 3 van het stappenplan) en het verband tussen λ en l 
beredeneren dat de kurk minder ver in de buis moest steken. 
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6 2 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Spanning en Rek' van het blok 
'Materiaaleigenschappen' zijn de verschillende fasen van een spanning- en 
rekdiagram besproken. Hier is uitgelegd dat elastische vervorming optreedt wanneer 
spanning- en rekdiagram lineair is en dat zodra een spanning- rekdiagram niet meer 
lineair loopt, er plastische vervorming optreedt. 

7 3 II Welke stof kon je gebruiken? Voor deze vraag kon je de uitleg 'Spanning en Rek' 
gebruiken. Hier zijn de formule voor 'spanning' en het 'Spanning- en rekdiagram' 
besproken. Door de formule σ = E x ε te combineren met het podium (uitleg 
'Grafieken'), kon je beredeneren dat je de elasticiteitsmodulus kon bepalen door de 
helling van het elastische gedeelte van de grafiek te bepalen. 

8 3 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je perfect beantwoorden met de uitleg 
'Spanning en Rek'. Deze vraag was exact hetzelfde als het voorbeeld dat hier is 
gedaan, alleen de getalen waren anders. 

9 2 II Welke stof kon je gebruiken? Deze vraag kon je goed oplossen met het 
schakelingenspel (uitleg 'Elektriciteit'). De eerste stelling kon je redeneren a.d.h.v. de 
'Bingoregel'. Wanneer je deze goed had beredeneerd, kon je stelling 2 en 3 invullen 
door gebruik te maken van regel 3, 'Spanning fietst een rondje'.  
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10 4 III Welke stappen moest je zetten? De punten voor deze vraag kon je halen door 
wederom het schakelingenspel te spelen. In eerste instantie kon je alleen spelregel 4 
toepassen. Nadat je de vervangingsweerstand had uitgerekend, kon je de totale 
stroomsterkte berekenen. In het tweede deel van de uitleg 'Elektriciteit' is de 
formule P=UxI behandeld. Door de totale stroomsterkte en de bronspanning hier 
in te vullen, kon je het maximale vermogen uitrekenen. De extra denkstap die je 
hier moest maken was dat het maximale vermogen volgt uit de minimale 
vervangingsweerstand en daarmee de minimale R1.  

11 3 II Welke stof kon je gebruiken? Wanneer je goed de gegevens had opgeschreven 
(Master stappenplan), kon je meteen zien dat je de formule P=UxI (uitleg 
'Elektriciteit - Formules') kon gebruiken. De extra denkstap die je hier moest maken 
was dat je de tijd kon berekenen door de capaciteit van de accu (2,0 Ah) te delen 
door de stroomsterkte. Hiervoor was het belangrijk om op de eenheden van je 
gegevens te letten. 

12 1 II Welke stof kon je gebruiken? Door met de uitleg 'Grafieken' te beredeneren dat je 
uit figuur 1 R1 kon aflezen en daarmee uit figuur 2 de hoek kon aflezen, kon je deze 
vraag beantwoorden. 
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13 1 III Welke stappen moest je zetten? Het eerste punt kon je verdienen door te bedenken 
dat de normaalkracht maar de helft van de zwaartekracht is.  Er zijn namelijk twee 
powerskips, dus de zwaartekracht wordt in rust over twee powerskips verdeeld. Dit 
was de extra denkstap die je hier moest maken. 

  4 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Momenten' is veel nadruk gelegd op 
het feit dat de arm 'de loodrechte afstand van het draaipunt tot de werklijn van de 
kracht' is. Door het stappenplan 'Momenten' te volgen kon je 4 van de 5 punten 
scoren. 

14 1 III Welke stappen moest je zetten? Deze vraag kon je beredeneren met de uitleg 
'Grafieken' en door door logisch na te denken figuren weg te strepen. Aangezien 
een negatieve snelheid betekende dat de springer daalde, voldoen figuur B en D 
niet. Vervolgens moest je de extra denkstap maken dat de springer niet van de 
grond los kan komen zonder snelheid. Daarom zal het eerste deel van de snelheid 
worden opgebouwd tijdens het uitrekken van de Powerskip. Het oppervlak onder 
het eerste deel van de grafiek draagt daarom niet bij aan de afstand tussen het 
loskomen van de grond en de maximale hoogte. 

15 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg krachten is besproken dat Fres=mxa. 
In de bundel heb je vaker geoefend met vragen waarbij je de versnelling (a) moest 
bepalen in een grafiek. Door een podium te tekenen kon je zien dat de versnelling 
kon worden bepaald door een raaklijn te tekenen op 1,15 s. 

16 2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het aantonen van eenheden wordt 
gezien als een algemene rekenvaardigheid. 

17 3 II Welke stof kon je gebruiken? Door het stappenplan 'Energie' te volgen kon je 
uitkomen bij het juiste antwoord. De energieën per punt waren al gegeven. Door de 
formules aan elkaar gelijk te stellen en de snelheid af te lezen uit de figuur ('Bepaal') 
kon je de 'u' uitrekenen. 

18 3 II Welke stof kon je gebruiken? Ook hier kon je het stappenplan 'Energie' weer 
gebruiken. Bij stap 1 kon je als twee punten 'de grond' en 'de lucht' kiezen. Door 
stap 2 en stap 3 juist uit te voeren kon je hier alle punten scoren. 
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19 1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Kernfysica' is als eerste 
standaardvraag het opstellen van een reactievergelijking besproken. Wanneer je dit 
op de juiste manier had gedaan, kon je zien dat bij het verval van Rb-87 een beta-
deeltje vrijkomt. Tijdens de uitleg 'Kernfysica' is ook besproken dat een beta-deeltje 
een elektron (antwoord A) is. 
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20 4 III Welke stappen moest je zetten? In het blok 'Kernfysica' is geoefend met het 
rekenen met halfwaardetijd, activiteit en aantal deeltjes. Hier is ook besproken dat je 
de halfwaardetijd altijd in seconden moet invullen. De extra denkstap die je hier 
moest maken was het zelf uitrekenen van het aantal deeltjes a.d.h.v. de gegeven 
massa en de massa van één Rb-87 deeltje. 
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1 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg grafieken is besproken hoe je de 
'steilheid' van een grafiek bepaalt. Dit leverde het eerste punt op voor deze vraag. 

2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het invullen van een gegeven formule 
wordt door CITO gezien als een algemene rekenvaardigheid. 

22 1 III Welke stappen moest je zetten? Met het redeneren a.d.h.v. formules is tijdens de 
cursus bij verschillende opgaven geoefend. Door goed te kijken naar de formule 
kon je zien dat wanneer de steen ouder is (t groter wordt), de steilheid ook zal 
toenemen. De extra denkstap die je moest maken was bedenken dat bij een oudere 
steen er relatief meer Sr-87 en minder Rb-87 zal zijn, waardoor punt P5 naar links 
verschuift. 
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23 3 II Welke stof kon je gebruiken? Tijdens de uitleg 'Gravitatie' is de formule voor de 
baansnelheid besproken. Hier is ook het verschil tussen de baanstraal en 
equatorstraal besproken. In dit blok heb je ook geoefend met het opzoeken van 
gegevens van o.a. de aarde en de zon in Binas. 

24 
  

1 II Welke stof kon je gebruiken? Bij het voorbeeld van de uitleg 'Krachten' is 
voorgedaan hoe je een vector ontbindt. Hier is ook mee geoefend bij de opgaven 
van 'Krachten'. 

1 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden: Het tweede punt kon je verdienen 
door de pijlen goed te bestuderen en te benoemen wat je ziet. Hier was inhoudelijk 
geen natuurkundekennis voor nodig. 

25 1 IV Niet voorgekomen op de cursus: De begrippen die bij deze vraag worden genoemd 
zijn niet tijdens de cursus besproken, omdat ze worden beschouwd als grote-bak-
stof. 

26 3 II Welke stof kon je gebruiken? Aan de zin 'De snelheid van de meteoriet wordt 
constant beschouwd.' kon je herkennen dat je je kennis van de uitleg 'Bewegen' kon 
gebruiken. In de tabel waarin de formules en het stappenplan samen zijn besproken, 
hebben we behandeld dat je bij een constante snelheid de formule s = v x t mag 
gebruiken. Aan het woord 'bepaling'  (examentips) kon je herkennen dat je de 's' uit 
de figuur moest halen. Doordat 't' was gegeven kon je met de formule 'v' 
uitrekenen. 

27 2 III Welke stappen moest je zetten? De formule voor de kinetische energie is besproken 
tijdens de uitleg 'Energie'. Door deze in te vullen kon je hier de eerste twee punten 
halen. Hierbij moest je als extra denkstap de massa in ton omrekenen naar de massa 
in kg. 

2 I Benodigde algemene kennis & vaardigheden:  De laatste twee punten kon je 
verdienen door een verhoudingstabel te gebruiken. Op deze manier kon je de 
berekende kinetische energie in Joule omrekenen naar de energie in kiloton TNT. 

28 4 III Welke stappen moest je zetten? Bij de basisvaardigheden van de uitleg 
'Materiaaleigenschappen' is de formule voor dichtheid besproken. Hier is ook 
besproken in welke binastabel je de dichtheid kunt vinden. De extra denkstap die je 
hier moest maken was dat je zelf het volume moest schatten a.d.h.v. de lengte van 
een gemiddeld persoon. 
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I 7 9% 

  II 45 60% 
  III 20 27% 
  IV 3 4% 
  

 
75 100% 

  

     In hoeverre was het examen te maken met behulp van de op de cursus opgedane kennis & vaardigheden? 

Dit gold voor: 96% van de vragen (namelijk categorie I, II en III). 
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Bijlage 1: Toelichting categorieën  

Categorie I: Algemene (niet vakgerelateerde) kennis & vaardigheden  

Dit betreft de volgende vragen: vragen waarbij een beroep wordt gedaan op algemene kennis & 

vaardigheden. Dit zijn kennis & vaardigheden die niet zijn opgenomen in de eindtermen in de 

syllabus en niet in Samengevat staan (zo ja: dan behoren de vragen tot één van de drie andere 

categorieën).  

 

Categorie II: alleen-kennis/aanpak-uit-de-cursus-vraag  

Dit betreft de volgende vragen:  

• Vragen die letterlijk voorkomen in de uitleg (in de uitleg of in een klassikaal voorbeeld);  

• Vragen die letterlijk met een stappenplan op te lossen zijn;  

• Vragen die vergelijkbaar zijn met opgaven uit de opgavenbundel die vrijwel altijd worden 

opgegeven door de hoofddocent;  

• Theorievragen die niet worden behandeld op de cursus, maar die we je van tevoren via de 

vakkenpagina geadviseerd hebben te leren (uit bijv. Samengevat);  

• Vragen die vergelijkbaar zijn met vragen uit de voorbereidende opgaven.  

Categorie III: een-stapje-extra-vraag  

Dit betreffen vragen waarbij je, de naam zegt het al, een stapje extra moet zetten. Oftewel: je moest je 

kennis en vaardigheden behandeld tijdens de cursus combineren met een stukje ‘inzicht’. 

Bijvoorbeeld: 

• Je moet net even buiten het stappenplan om denken; 

• Je moet informatie uit de tekst halen om een bepaalde variabele voor een formule of 

berekening uit te rekenen.  

 

Categorie IV: niet voorgekomen op de cursus Dit betreft de volgende vragen:  

• Vragen over begrippen die niet voorkomen in de uitleg, de standaard opgegeven opgaven 

door de hoofddocent, en waarbij het woordenboek ook geen soelaas biedt;  

• Vragen over grote-bak-stof die niet voorkomen in standaard opgegeven opgaven door de 

hoofddocent, de voorbereidende opgaven of opgegeven stof op de vakkenpagina. 

• Vragen waarvan je redelijkerwijs niet kon vaststellen dat het om een (op de cursus behandeld) 

concept in een andere context gaat.  


